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1. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne.
2. Dziś o godz. 19.30 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach koncert w ramach
II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego BelleVoci.
3. Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory z pól, działek i ogrodów odbędzie się
w niedzielę o godz. 11.30. Można złożyć dary z tegorocznych płodów ziemi (jako dekorację
do kościoła) w sobotę do południa przy furcie klasztornej. Wyraźmy naszą wdzięczność
Bogu za dar chleba powszedniego.
4. Czas wakacji i urlopów nieubłaganie zmierza ku końcowi. Winniśmy okazać Bogu wdzięczność
za czas wypoczynku i poprosić Go o błogosławieństwa na czas podejmowanej pracy bądź nauki.
Niech nowy rok szkolny zacznie się z Bogiem. Warto przy tej okazji skorzystać z sakramentu
pokuty i pojednania. Od 1 września powracają Msze św. szkolne w piątki o godz. 17.00
i niedzielne Msze św. z udziałem dzieci o godz. 10.00.
5. Zapraszamy dzieci, nauczycieli i rodziców na Mszę św. w piątek o godz. 17.00. Prosimy,
aby dzieci klas I przyniosły na Mszę św. tornistry. Dzieci te otrzymają specjalne błogosławieństwo. Spowiedź dla dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego w piątek o 16.30.
Młodzież zapraszamy do spowiedzi św. w piątek o 18.00 i na Mszę św. w intencji młodzieży z ok. rozpoczęcia nowego roku szkolnego, akademickiego i formacyjnego o 18.30.
Spotkania grup dziecięcych i młodzieżowych wznawiamy od przyszłego tygodnia.
6. W tym tygodniu przypadają: czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca.
7. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą.
8. W czwartek o godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do św.
Franciszka w int. FZŚ, kapłanów i osób konsekrowanych oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
9. Spotkanie osób żyjących w stanie wolnym w czwartek o godz. 19.00.
10. W piątek o godz. 8.30 odwiedziny chorych. Chorych niezapisanych na stałej liście prosimy
zgłaszać przy furcie lub w zakrystii. Przypominamy o możliwości przyjmowania komunii
św. zanoszonej przez szafarzy w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30.
11. Modlitewny wieczór uwielbienia odbędzie się w piątek po Mszy św. o godz. 18.30.
12. W sobotę o 7.30 modlitwa różańcowa, o 8.00 Msza św. w int. wynagr. Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy, w int. Wspólnoty Żywego Różańca oraz w int. rodzin, które
w sierpniu gościły w swoich domach Matkę Bożą w znaku figury fatimskiej, nabożeństwo
w ramach praktyk pięciu I sobót miesiąca oraz spotkanie wspólnoty Żywego Różańca.
Zapraszamy chętnych do włączenia się w modlitwę różańcową w tej wspólnocie. O 17.30
nabożeństwo różańcowe, Msza św. w porządku niedzielnym. Apel Jasnogórski
ze św. Janem Pawłem II o godz. 21.00.
13. Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę szlakiem maryjnym na Warmię i Mazury. Zapisy
do 17 września wraz z zaliczką 100 zł.
14. Do 13 października będzie trwała peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej
w rodzinach naszej parafii. W zakrystii można jeszcze się zapisywać, podając termin
przyjęcia Matki Bożej w znaku fatimskim do swojego domu na całą dobę.

15. Rodziców dzieci (pięcio- i sześcioletnich), które w przyszłym roku w maju chcą przystąpić
do wczesnej Komunii św. prosimy o zgłaszanie się u o. Proboszcza. Spotkanie
organizacyjne na początku września.
16. Poświęcenie dewocjonaliów zakupionych podczas wyjazdów wakacyjnych odbędzie się
w przyszłą niedzielę podczas nieszporów o godz. 16.30.
17. Istnieje możliwość wyjazdu pielgrzymkowo - wypoczynkowego do Bośni i Chorwacji
w pierwszej połowie września. Szczegóły u o. Rajmunda.
18. Najbliższą sobotę przeżywać będziemy jako Dzień modlitw o uświęcenie duchowieństwa.
W tym dniu kapłani pielgrzymują do Turzy Śl.
19. Zachęcamy wiernych, szczególnie małżonków, do przeżycia rekolekcji zamkniętych
w domach rekolekcyjnych w Brennej, w Panewnikach lub Kokoszycach.
20. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła. Są już
kalendarze misyjne w cenie 4 zł.
Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Maryja i św. Antoni wypraszają nam potrzebne łaski
w kolejnym tygodniu naszego życia.
Intencje modlitwy na wrzesień 2017
Ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie
przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.
Intencja własna: Za dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny, aby nauka w szkole była dla
nich wprowadzeniem Bożego Słowa w czyn oraz za młodzież, aby całym sercem odpowiadała
na głos Bożego powołania.
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XXI Niedziela Zwykła – 27.08
Za + Edwarda WENCEL – int. od rodziny KUBIKÓW.
W int. Kornelii i Tadeusza TROCHA z ok. 15. rocz. śl. oraz córki Honoraty z podz.
za otrzymane łaski prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Maryi i Świętych.
CHRZTY I ROCZKI.
Za ++ Zygmunta PAŁKA i z rodziny.
Poniedziałek – wspom. św. Augustyna, bpa i dK – 28.08
W int. Jana z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę
Maryi i Świętych.
Za + Edwarda WENCEL – int. od chrześniaka z żoną.
Wtorek – wspom. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela – 29.08
Za ++ Zofię i Jana GODZIEK.
Za ++ Otylię WĘGRZYNEK w rocz. śm. oraz z pokrewieństwa.
Środa – 30.08
Za + Edwarda WENCEL – int. od szwagierki z rodziną.
W int. Michała z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego i powrót do zdrowia.
Czwartek – 31.08
W int. Michała z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego i powrót do zdrowia.
W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
W int. naszej wspólnoty zakonnej oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Piątek – wspomnienie bł. Bronisławy, dz. – 1.09
Za + Joannę BALCER we wspomn. ur. i dusze w czyśćcu cierpiące.
W int. Michała z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego i powrót do zdrowia.

17.00 W int. dzieci z podz. za wakacje z prośbą o Światło Ducha Św. w nowym roku
szkolnym, katechetycznym i formacyjnym.
17.00 W int. Haliny KIRYŁO z ok. 60. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych. TD
18.30 W int. młodzieży z podz. za wakacje z prośbą o Światło Ducha Św. w nowym roku
szkolnym, katechetycznym, akademickim i formacyjnym.
Sobota – 2.09
7.00 W int. Jeremiasza z ok. ur. i całej jego rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog.
7.00 W int. Michała z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego i powrót do zdrowia.
8.00 W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, o nawrócenie grzeszników oraz
w int. członków Żywego Różańca.
8.00 W int. rodzin, które gościły w swoich domach Matkę Bożą w znaku figury fatimskiej
w miesiącu sierpniu.
18.00 Za + Franciszka NOWORZYN z ok. ur.
18.00 Za ++ Stefanię i Stefana PALIŚ oraz bratową Janinę PALIŚ.
XXII Niedziela Zwykła – 3.09
7.00 Przez wstaw. Maryi, św. Antoniego, św. Franciszka i św. Małgorzaty w int.
Małgorzaty i Antoniego TOMALA z ok. 55. rocz. śl. z prośbą o Boże błog., zdrowie
i potrzebne łaski.
8.30 W int. Marii GRUCHEL z ok. 80. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog., opiekę Maryi, Anioła Stróża i Świętych.
TD
10.00 W int. Bogumiły i Jacka PAKUŁA z ok. 30. rocz. śl. oraz całej rodziny z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi.
11.30 Msza Św. dziękczynna za tegoroczne zbiory z pól, działek i ogrodów.
17.00 W int. Adriana z ok. ur. z podz. za otrzym. łaski z pr. o dalsze Boże błog. i zdrowie.
17.00 W int. Michała z prośbą o Boże błog., światło Ducha Świętego i powrót do zdrowia.
W naszym klasztorze odprawiane są Msze św. gregoriańskie
za + Stanisława MIZIOŁKA (od 3.08. do 1.09.2017)
za + Janinę FRYZLEWICZ – SŁOWIAK (od 2.09. do 1.10.2017)
za + Annę SZCZYRBA (od 2.09. do 1.10.2017)
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. bez przerwy), a także tzw. intencje
bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia takiej Mszy św.
Przy furcie można także zamawiać intencje do Mszy św. zbiorowych. Msza św. zbiorowa to
jedna Msza św., podczas której odprawia się intencje złożone przez kilka osób, za ich wiedzą
i zgodą. Msze święte zbiorowe w naszym kościele odprawiane są w Dni Fatimskie
(każdy 13. dzień miesiąca od maja do października o godz. 18.00)
Myśl bł. Honorata Koźmińskiego:
„(...) zupełna poprawa, czyli reforma życia, jest przedmiotem wyboru.”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 16,13-20)
Ryzykowne pytanie
Jezus odważył się zadać uczniom bardzo ryzykowne pytanie. Pytanie, po którym mógł stracić
do nich zaufanie. Tymczasem oni odpowiadają źle, ale swoją odpowiedzią pokazują Jezusowi
jedną ważną rzecz, że wytrwale szukają prawdy o Nim, że zastanawiali się bardzo głęboko, kim
On jest, że to pytanie nurtowało ich już wcześniej i już wcześniej próbowali sobie na nie

odpowiedzieć. I to jest chyba najważniejsze dla Jezusa. Jezus nie dziwi się,
że się pomylili, mają do tego prawo. Dlaczego mają prawo do pomyłek? Bo
szukają i to zadawala Jezusa. Dla Jezusa poszukiwanie prawdy jest powodem
do dumy. Szukajmy codziennie odpowiedzi na pytanie kim jest dla mnie
Jezus. To najważniejsze pytanie życia.
Jezu, pragnę poznawać Cię coraz bardziej , bo w Twoim człowieczeństwie będę umiał
rozpoznać prawdę, piękno i dobro ukryte we mnie i w każdym innym człowieku, a to napełni
moje serce błogosławieństwem!
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
1 września
Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju
W Stoczku Klasztornym (znanym też jako Stoczek Warmiński)
w archidiecezji warmińskiej w 1640 r. zbudowano kościół pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny. Obecnie znajduje się tu także dom zakonny
marianów, założony w 1958 r. w starym klasztorze pobernardyńskim.
W klasztorze tym przez rok (w latach 1952-1953) więziony był przez
władze komunistyczne Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży Stefan kard.
Wyszyński. Tutaj właśnie przygotował akt zawierzenia całej Ojczyzny
Matce Bożej. W jednym z pomieszczeń klasztoru znajduje się dziś izba
pamięci, utrwalająca obecność ks. Prymasa w tym miejscu.
W roku 1987 kościół w Stoczku decyzją papieża podniesiony został do rangi bazyliki mniejszej.
W ołtarzu głównym kościoła znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Królowej Pokoju.
Jest on kopią obrazu Salus Populi Romani z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Został
namalowany na płótnie przez nieznanego artystę. Oblicze Matki Bożej jest pełne godności
i dobroci. Dzieciątko w swojej lewej ręce trzyma księgę, zaś prawą wznosi do błogosławieństwa.
W tle obrazu widzimy chmury, z których u stóp Maryi wynurza się księżyc. Obraz najprawdopodobniej został przywieziony z Rzymu około 1640 r. W 1670 r. przyozdobiono go dwie-ma
koronami, a w 1687 udekorowano srebrną sukienką ze złotymi kwiatami. W 1700 r. dodano berło.
Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski dnia 19 czerwca 1983 r. na wałach Jasnej Góry
dokonał rekoronacji obrazu. W homilii Ojciec Święty powiedział o nim: „Tym aktem wyrażam
dziękczynienie Matce Pokoju za trzysta z górą lat opieki nad Świętą Warmią, która na przestrzeni
dziejów i zmiennych losów historii dochowała wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi".
Wspomniał też o Stoczku jako miejscu uwięzienia ks. Kardynała Wyszyńskiego oraz o jego akcie
oddania się Matce Bożej. Zakończył słowami: „Wszystkich Was zawierzam Matce Pokoju".
Koronacja ta otworzyła nowy etap w rozwoju kultu Królowej Pokoju. Wiele parafii archidiecezji
warmińskiej przeżyło nawiedzenie kopii stoczkowskiego obrazu. Liczne kopie trafiły do kościołów
w całej Polsce - i nie tylko. W ciągu pierwszych 20 lat po rekoronacji do różnych miejsc w kraju
i poza jego granicami powędrowało około 80 kopii obrazu. Z roku na rok rośnie też liczba
pielgrzymów nawiedzających klasztor w Stoczku. Wspomnienie Maryi jako Królowej Pokoju jest
obchodzone liturgicznie w rocznicę wybuchu II wojny światowej.
1 września
Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia
Papież Franciszek ustanowił w 2015 r. światowy dzień modlitw
o ochronę świata stworzonego, który jest obchodzony 1 września,
równocześnie z analogicznym dniem w Kościele prawosławnym.
Inicjatywa ta – wyjaśnia Papież w liście do kardynałów – jest
odpowiedzią na sugestię ze strony metropolity Pergamonu Jana,
wyrażoną przy okazji prezentacji encykliki Laudato si', i ma na celu
pobudzenie wiernych do «głębokiego nawrócenia duchowego»
w odpowiedzi na obecny kryzys ekologiczny.

